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Resumo

Estamonografiatem comoobjetodeestudoasmanifestaçõesderua,em

massa,convocadaspororganizaçõesdedireita,duranteoperíododemocrático,

noBrasil.Paraum entendimentomaisprofundodasmanifestaçõesdedireita,

busca-seanalisarocontextoem queasmanifestaçõesderua,em massa,

surgiram no período democrático.Foram tomados como referência três

momentosimportantesparacompreenderasmanifestaçõesdedireita:as

jornadasdejunhode2013,asmanifestaçõespeloimpeachmentdaPresidente

DilmaRoussef,em 2015,easmanifestaçõesem defesadacandidaturadeJair

Bolsonaroapresidência,em 2018.Apartirdesseseventosbusca-seanalisaros

discursosconstruídosnasmanifestações,operfildosmanifestantesesuas

reivindicações.

Palavras-chave:Direita,Manifestação,democracia
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Abstract

Thismonographhasasitsobjectofstudythemassstreetprotests,calledby

right-wingorganizations,duringthedemocraticperiod,inBrazil.Foradeeper

understandingoftheright-wingprotests,weseektoanalyzethecontextin

which the mass streetprotests emerged in the democratic period.Three

importantmomentsweretakenasareferencetounderstandtheright-wing

demonstrations:theJune2013journeys,theprotestsfortheimpeachmentof

Dilma Roussef,in 2015,and the protests in defense ofJairBolsonaro's

candidacyforthepresidency,in2018.From thenontheseeventsseekto

analyzethespeechesbuiltintheprotests,theprofileoftheprotestersandtheir

demands.

Keyword:Right,protest,democracy
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INTRODUÇÃO

Aascensãodadireitapolíticafoium fenômenoobservadoem vários

paísesdomundonadécadaatual.NaAméricatemoscomoexemplososEUA

com avitóriadeDonaldTrumpem 2016,enoBrasilcom aeleiçãodeJair

Bolsonaroem 2018.

No Brasil,assistimosa emergência dosprotestosderua,quepela

primeiravezdesdearedemocratização,setornaram um movimentodemassa.

Asjornadasdejunhode2013foram um marconapolíticabrasileira.

Outro fato novo foi o surgimento das manifestações de rua

tendencialmentededireita.Desdearedemocratização,asmanifestaçõesde

ruasempreforam realizadasporgruposàesquerdadoespectropolítico.Pela

primeiravez,desdeentão,organizaçõesdedireitarealizaram protestosem

massa.

O discurso antiestado e anticorrupção,no Brasil,vinha ganhando

destaquenodebatepolítico,principalmenteapartirdasjornadasdejunhode

2013.Omovimentoquecomeçoupelareduçãodatarifadosônibusmunicipais,

passouaagregaroutraspautascomoofim dacorrupção,quesetornoua

principaldelas.

Estemovimentoqueseformavatinhacomoalvoogoverno,edava

sinais de autoritarismo,não tolerava a manifestação de partidos,era um

movimentocontraogovernoecontraospolíticos.

Essa tendência de pensamento antissistema teve continuidade nas

manifestaçõesdedireitaquetomariam contadasruasnosanosposteriores.“A

hipótesesobreessatrajetóriaédequeasbasesdodiscursotendencialmente

dedireitade2015foram dadasnasmanifestaçõesde2013.”(Pinto,2017,p.120)

O discursoantissistema,antipolíticaeanticorrupçãoquenasceunas

jornadasdejunho,logotomoucomoalvoogovernofederaleserviudebase

paraalimentarosentimentoantipetistaquevinhacrescendo.

Aarticulaçãodamídiateveum papeldecisivonoprocessodecanalizar
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asmanifestações,queantesserestringiam ao valordatarifadosônibus

municipais,apautarquestõesdeinteressededeterminadosgrupos.Parao

sociólogo Jesse Souza (2016,p.89)a menção da PEC 37 na cobertura

jornalísticadasmanifestaçõesmarcavao“iníciodaarticulaçãoedoconluio

entreoaparatojurídico-policialdoEstadoeaimprensa.”

Aoperaçãolava-jato,inspiradanaoperaçãomãoslimpasnaItália,surgiu

com oobjetivodeinvestigarcrimesdecorrupçãoenvolvendoaPetrobrás,e

alterouprofundamenteosrumosdapolíticanacionalao contribuirparao

enfraquecimento dos partidos tradicionais levando a prisão políticos e

empresários.Bastantecriticadanacionaleinternacionalmente,aoperaçãolava

-jato foiacusadadecometerumasériedearbitrariedadeseviolaçõesde

direitos.

Além dosescândalosdecorrupção envolvendo aPetrobras,acrise

econômicanofinaldogovernoDilmacontribuiuaindamaisparaainsatisfação

popular.AspesquisasdoDatafolhaapontavam queapopularidadedogoverno

estavaem baixa.

Nessecontextodeincerteza,ofortalecimentododiscursodadireita

cresceucomoumaalternativaparaapopulação.Aascensãodadireitapolítica

foium fenômenoobservadoem váriospaísesnaaméricalatinaenomundo.As

criseseconômicaseodesgastedosgovernosfezcrescernapopulaçãoum

sentimentodedesesperançaem relaçãoaosgovernoseaosistemapolítico.

Asorganizaçõesdedireitasouberam aproveitaressemomentopara

cooptarapopulaçãoatravésdodiscursoantiestadoecontraacorrupção.O

empregodenovasestratégiascomodefigurasoutsidersfoiumatáticamuito

usadapeladireitabrasileira.

PortodaAméricaLatina,assistimosaoreagrupamentodeforçasno

campodoconservadorismo,com aemergênciadenovascaras,aatualização

dodiscursoeoempregodeestratégiasetáticasnovas.(Cruz,KayseleCodas,

2015,p.8).

Nessecontextoentram osthinktanks,organizaçõesdeformadoresde

opinião que atuam na propagação das ideias neoliberais.Os think tanks

tiveram importante participação ao ataque de governos de esquerda na

AméricaLatina.

No Brasiltivemos três organizações que estiveram portrás das
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manifestaçõesdedireitaapartirde2015:MovimentoVem PraRua,Movimento

BrasilLivre e Revoltados Online.Esses grupos foram responsáveis por

convocar e liderar os protestos de rua contra o governo,levando o

impeachmentcomoumadesuasbandeiras.

Além disso,essesgruposcontam com umagrandeatuaçãonainternet,

ocupandoasredessociaiscom osdiscursosneoliberais,contraogovernoe

contraaesquerda.

Em 2016oBrasilassistiuaoafastamentoapresidenteeleitaDilma

Roussefporum processodeimpeachment,conduzidopelocongresso,que

tevecomojustificativaas“pedaladasfiscais”.

O processo que levou ao afastamento da presidente Dilma foi

questionadoporgrandepartedaclasseintelectualqueacusaaoposiçãode

realizarum golpedeEstado.

NoséculoXXIadireitasereinventaesurgeumanovamodalidadede

golpe:ogolpeinstitucional.Diferentedosgolpesmilitaresquefazem usodas

forçasarmadas,anovamodalidadedegolpeimplicanoaparelhamentodas

instituiçõesparafinsqueferem osprincípiosdemocráticos.Essetipodegolpe

foiobservadoem diferentespaísesnaaméricalatina,incluindooBrasil.

PorqueaexperiênciadoParaguaiilustraaperfeiçãodeum traço
salientedocomportamentodadireitadoséculoXXI,noBrasileno
continente.No passado,incomodada pelaspolíticasdegovernos
populares,mesmoquemoderadamentereformistas,elaapelavaà
intervenção das Forças Armadas,acenando com o fantasma do
comunismo.Agora,descartada a hipótese de golpe militar,os
expedientessãooutros.Masamudançaéapenasdeforma,militarou
civil,desferidoporesteouaqueleramodoEstado,golpeégolpe.A
derrubada de um presidente eleito,sem amparo em acusações
alicerçadasem fatosconcretos,paraaqualsebuscaalegitimação
formaldolegislativoe/oudojudiciário,tudoorquestradopelosmeios
decomunicaçãodemassasmonopolizadoséumaquebradaordem
democrática,tantocomooforam asquarteladasepronunciamentos
militaresdopassado.(Cruz,KayseleCodas,2015,p.10)

No Brasilhouve um processo de radicalização do discurso e do

pensamentodadireita.Oantipetismo,oódioaesquerdaeaocomunismo,o

autoritarismo e a aversão a democracia e ao sistema político são

características de uma nova direita que surge nesse contexto do golpe

parlamentar.Essanovadireitaem ascensãoconstróiasbasesideológicasque

serviram parapavimentarocaminhoquelevariaBolsonaroavitóriaem 2018.
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Além daesquerda,ostradicionaispartidospolíticosdedireitatambém

foram atingidosporessediscursoantissistemadanovadireita.Odescrédito

pelaclassepolíticaeaassociaçãodospolíticosacorrupçãofizeram osvelhos

atoressaírem decena.

Bolsonarorepresentavaaalternativaaessesistemapolítico,com seu

discursoanticorrupçãoearejeiçãoaideiadealiançacom ospartidosdopoder.

Numapesquisarealizadaem 2015,em umamanifestaçãonaavenidapaulista,

mostrava que Bolsonaro já era o favorito entre os manifestantes,caso

houvesseumaeleiçãoparapresidente.

Aseleiçõesde2018marcaram umarupturanapolíticabrasileiraaolevar

JairBolsonaroavitóriapresidencialetornarseupartidoosegundomaiorna

câmara.Chegavaaofim aquelapolarizaçãoentrePTePSDBquehádécadas

disputavam oexecutivo.

O PSDB teve a maior redução da bancada entre os partidos

hegemônicos.Aqueladireitamoderada,quepossuiumatradiçãodemocrática,

ésubstituídaporumadireitaradical.

NoBrasilenaAméricaLatina,adireitasemostrafrequentemente
maisafoita:elaoptapelaguerrademovimento,ebuscaopodera
qualquercusto,mesmoqueparatantoprecisetransformar,comono
passado,em meroarremedoosprincípiosdoEstadodedireitoeas
normasdoregimedemocrático.(Cruz,KayseleCodas,2015,p.8)



12

JORNADASDEJUNHODE2013

Paracompreendermosaorigem dasmanifestaçõescontraogoverno

Dilmaéprecisovoltarasmanifestaçõesdejunhode2013,ondetudocomeçou.

Asjornadasdejunhoforam opontapéinicialparalevarapopulaçãoàsruas.

Asmanifestaçõescomeçaram porcausado aumento datarifados

ônibusmunicipais.Aprincípioasmanifestaçõescontavam com um número

modestodemanifestantes,em suamaioriaestudantes,maslogoessenúmero

foicrescendoeasmanifestaçõesforam recebendocadavezmaispessoas.

Esses novos manifestantes que aderiram ao movimento levaram suas

reivindicaçõeseasmanifestaçõesforam,aospoucos,ampliandoaspautas

paraalém datarifadostransportesmunicipais.

Asprimeirasmanifestaçõesforam organizadaspeloMovimentoPasse

Livre(MPL)quetinhacomoseuprincipalpontodepautaatarifazeroparaos

estudantes.Aprimeiramanifestaçãoocorreunodia06dejunhonacidadede

São Paulo,reunindo entre 2 mile 4 milmanifestantes.Houve protestos

também noRiodejaneiro,GoiâniaeNatal1.

Quaseumasemanaapósaprimeiramanifestação,nodia11dejunho,o

ato reuniu um número bem superiorao inicial,contando com 12 mil

manifestantes.Oprotestododiaonzefoimarcadoporviolênciaerepressão,

ônibusforam depredadose20manifestantesforam detidos2.

Amídiadeuamplacoberturaaosprotestos,dandoênfaseaosprejuízos

queelescausavam àordem pública.OjornalEstadãopublicouem suacapa

“Protestofechaamarginalelentidãochegaà226km”3.OGloboafirmaque

ABIN“elevariscoparagrandeseventos”,queSãoPaulovirouuma“praçade

guerra”equeoRioexibe“marcasdovandalismo”apósprotesto4.

1http://oglobo.globo.com/pais/protestos-contra-reajuste-de-onibus-provocam-tumulto-em4-
capitais-86152132

2https://oglobo.globo.com/brasil/sao-paulo-vira-praca-de-guerra-no-confronto-maisviolento-em
-ato-contra-aumento-de-tarifa-8656180

3https://www.estadao.com.br/noticias/geral,protesto-fecha-a-marginal-e-lentidao-chega-a226-
km,1040233

4https://oglobo.globo.com/brasil/apos-protestos-coordenados-abin-eleva-risco-para-
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Nodia12dejunhoocomentaristaArnaldoJabor,dojornaldaGlobo,

causougranderepercussãoaosereferiraosmanifestantescomo“revoltosos

declassemédia”eafirmarque“alinãohaviapobresqueprecisassem daqueles

vinténs”.No mesmo comentário,Jaborfala em “ausência de causas”se

referindoaosmanifestantesesugere:“porquenãolutam contraoprojetode

emendaconstitucional37,APEC37?”5

OjornalFolhadesãoPaulopublicou,nodia13,um editorialem quese

referem aosmanifestantescomo“jovenspredispostosàviolênciaporuma

ideologia pseudorrevolucionária”,e apontou para os danos causados pela

manifestaçãocitando8policiaisferidos,87ônibusdepredadoseum prejuízo

financeiroestimadoem 100milreais.6

O projeto de emenda constitucional37(PEC 37)determinava que a

investigaçãodoprocessocriminalcoubesseapenasaspolíciasfederalecivil

limitandoopapeldoministériopúblicoem acusar,comoocorrenamaioriadas

democracias.O projetoimpedequeasinstituiçõespossam monopolizaros

processosegaranteadivisãodetrabalhonopoderjudiciário,oquecontrariava

osinteressesdoministériopúblicoquetambém queriaparticipardoprocesso

investigativo.

A defesa da PEC 37 na cobertura jornalística das manifestações

evidenciavaoiníciodoconluioentreasinstituiçõesjurídicasdoEstadoea

imprensa.

Osprotestoscresceram apassaram areunirum grupobem diversificado

demanifestantes,quetrouxeram novaspautasquenãotinham relaçãocom a

tarifadosônibusmunicipais.Entreosmanifestanteshavia,além daqueles

ligadosaoMPL,osBlackBlocks,queseautodenominavam anarquistas,os

professoresebancáriosdasredesestaduais,reivindicandomelhoressalários,

jovem indignados com os escândalos de corrupção do governo,grupos

minoritários defendendo a volta do regime militar,partidos políticos de

esquerda,entreoutros.

Os manifestantes criticavam a política e os políticos,pediam mais

grandeseventos-8627202

5https://globoplay.globo.com/v/2631566/

6https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/06/1294185-editorial-retomar-a-paulista.shtml
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recursosparaasaúdeeaeducação.Essasdemandasnãoeram marcadas

ideologicamente,maseram contraapolítica;exemplosdecartazestrazidos

pelosmanifestantesexibem frasescomo“opovounidonãoprecisadepartido”;

“ou paraaroubalheiraou paramoso Brasil”,“mensalão nacadeia”,“meu

partidoéoBrasil”,entreoutras.

Umapesquisarealizadaduranteasmanifestaçõesdodia20dejunho

nas capitais de sete estados e em Brasília,pelo Ibope7,oferece dados

importantessobrequem estavanasruas:osmanifestantesestavam divididos

igualmenteentrehomensemulheres;63% delestinham entre14e29anos;

92% tinham oensinomédiocompleto,estavam nauniversidadeoutinham o

ensinosuperiorcompleto,estesúltimosformavam 43% dosentrevistados.

Quantoàrelaçãocom apolítica,96% nãoeram filiadosanenhum partido.

Tratava-sedeum públicomajoritariamentejovem quenãopossuiexperiência

político-partidária.

Asjornadasdejunhoaconteceram em um períodoem queogoverno

estavadesgastadoporescândalosdecorrupção,comoomensalão,emuitas

pessoasaproveitaram omomentoparalevantarabandeiracontraacorrupção

nasmanifestações.Nodia15apresidenteDilmaévaiadanoestádioMané

Garrincha,duranteaaberturadacopadasconfederações.Ogovernofederal

começavaasetornaralvodasmanifestaçõeseotemadacorrupçãoganhava

cadavezmaisespaço.

Novasmanifestaçõesacontecem nodia17,reunindoum totalde240mil

manifestantesem diversascapitaisdopaís,65milem SãoPauloe100milno

RiodeJaneiro.8 Oprotestoterminoudeformaviolentaeum grupodepredou

partedaAssembleiaLegislativadoRiodeJaneiro.Em transmissãoaovivo,o

jornaldaGlobonewsrepetequeosprotestos“sãocontraoaumentodatarifae

aPEC37”.OcomentaristaArnaldoJaborvoltaatráseseretratanojornalda

Globoreconhecendoquecriticouerradamenteasmanifestaçõeseafirmaque

“os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais vera república

paralisada porinteresses privados e partidários”,alerta para o perigo da

7https://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/veja-na-integra-da-pesquisa-do-ibope-sobre-os-
manifestantes.html
8 https://oglobo.globo.com/brasil/protestos-mobilizaram-pelo-menos-240-mil-pessoas-em-11-
capitais8716155
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violêncianosprotestosedefende“umapolíticanova,sereinventando,mas

com objetivosconcretos,como porexemplo contra o projeto deemenda

constitucional37,aPEC37”.9

Naquele momento, diferente do que ocorreu inicialmente, as

manifestaçõeseram caracterizadasporumagrandediversidadedegrupos,que

não estavam ligados ao MPL e tinham suas próprias reivindicações.O

surgimentodeinúmeraspautastrazidasporessesgruposfezcom queas

manifestaçõesperdessem oseucaráterinicial,jánãosepodiadizerqueera

umamanifestaçãodeesquerdaoudedireita,com pautasclarasedefinidas,

nãoeramaisum movimentounificado.Entreasdiversaspautasestavam a

reduçãodatarifa,melhoradaqualidadedevida,investimentoem serviços

públicos,eofim dacorrupção,estaúltimaveioganhandoforçaelogopassoua

seraprincipalbandeiralevantadapelosmanifestantes.

Asmanifestaçõesmudaram deperfiledereivindicações,ecom isso,

também mudouaformacomoamídiaasabordava.Osprincipaisveículosde

comunicação, que antes tratavam as manifestações como negativas,

apontandoosprejuízosqueelascausavam edeslegitimandosuaspautas,

passaram a incentivar as mesmas,reconhecendo-as como um direito

democrático.

O telejornaldemaioraudiênciadopaís,oJornalnacionaldarede
Globo,fazumanovacoberturanodia17dejunhocom umanova
formadeabordagem sobreasmanifestações:Oprotestopassoua
serdefinidocomopacífico,eabandeirabrasileirasetornouseu
símbolo. Agora os protestos eram vistos como expressão
democráticaejánãosediziaquecausavam tumultoouprejuízoao
trânsito.O sentidomudoudenegativoparapositivo.A ênfaseem
bandeirasespecíficas,comoosprotestoscontraosgastosdacopa
domundo,aPEC37e,em sentidoaindaabstrato,contraacorrupção,
seiniciam econsolidam afederalizaçãoabertadomovimento.(Sousa,
2016,p.90)

As pautas que antes se restringiam aos governos municipais foram

ampliadas,graçasaintroduçãodenovostemas,com ainfluênciadamídia.Os

temascomogastospúblicos,corrupçãoeaPEC37foram introduzidosnas

demandaseapartirdaíogovernofederalsetornoualvo.

A cobertura jornalística da Globo passou a defendere incentivaras

manifestações,criticandoapenasaquelesqueagiam deformaviolenta. Os

9https://globoplay.globo.com/v/2640269/
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manifestantespassaram aserdivididosentreos“vândalos”eos“pacíficos”.O

jornalnacionalchegouaafirmarque“quem écontraaPEC37nãoprecisa

cobrirorosto”.

Asbandeirasiniciaisdomovimentoforam substituídasporoutraseo

público também se transformou, em vez de jovens estudantes, as

manifestaçõesrecebiam cadavezmaisfamíliasdasclassesmédiaealta.

Começava a criação estética emoraldo movimento antigoverno
federalcapitaneadopelagrandeimprensa:osritospassaram aser
cantarohinonacional,vestiracamisadaseleção,teracarapintadae
usarabandeiranacional.Mudaram nãoapenasasbandeirasiniciais
domovimento,mastambém opúblicoqueasapoiava.Em vezde
jovenseestudantes,tínhamosagorafamíliasdeclassemédiacom
perfilderendaalta.(Souza,2016,p.91)

GruposdemanifestantespercebendoamanipulaçãomidiáticadaRede

Globo,reagiram de forma violenta contra a cobertura da emissora nas

manifestações.A RedeGloboreagiuafirmandoquelamentouosataquesa

imprensaequepretende“darvozaosmanifestantes”

A aladireitistadaclassemédia,quepassaaseronúcleocentraldo

movimento,tendiaaserpercebidacomo“opovo”clamandonasruas.Os

“baderneiros”eram agoraagentesinfiltradosnomovimentodemocráticoe

pacífico.

Acorrupçãoganhavacadavezmaisproeminência,eosgastoscom
saúdeeeducação–quenuncahaviam sidotãoexpressivoscomo
agora–eram sempremencionadosdemodonegativoaogoverno.
Ocorre,narealidade,umainversãodeperspectivasquenãodeixade
confundiratodos:ogovernofederalquemaishaviainvestidoem
educaçãoesaúdepassaaseravítimaúnicadaatençãomidiática
que,conscientementeedecasopensado,confundeeembaralhaas
competências federativas de talmodo a que toda culpa caiba
unicamenteaogovernofederal.(Sousa,2016,p.92)

Essa nova forma de abordagem da Rede Globo acontece em um

momentoem queasmanifestaçõesjánãocorrespondiam maisaoqueeram

inicialmente,não era mais pela redução da tarifa,não era mais uma

manifestaçãoconduzidaporgruposdeesquerda.Issoevidenciaquenãoera

interessanteparaaemissoraapoiaramanifestaçãoquandoestadefendiauma

pautasocial,masquandoasmanifestaçõessetornam pluraisamesmapassa

adefendê-las,estrategicamente.A ênfasenalutacontraaPEC 37mostra

como a Rede Globo usou a cobertura jornalística para canalizar as
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manifestações em defesa de bandeiras correspondiam a interesses

particulares.

O aumentodatarifadeônibusérevogadoem SãoPaulo,noRiode

Janeiro e em outras capitais.Indiferentes à revogação da tarifa,os

manifestantesvoltam àsruasnodia20dejunhoelevantam umaondade

protestospelopaís.NoRiodejaneirooprotestoreuniucercade300mil

manifestantes,omaiornúmeroregistradoatéomomento.Gruposligadosà

partidos políticos (esquerda e centro esquerda) foram hostilizados por

manifestanteseproibidosdelevantarbandeirasdospartidos,com relatosde

agressão.

Aintolerânciaem relaçãoamanifestaçãodepartidospolíticosrevela

sinais de que os protestos estavam se tornando autoritários e captando

tendênciasantissistemaepelacriminalizaçãodapolítica.

ODatafolhaapurouque,“Namanifestaçãododia20em sãoPaulo,mais

de50%dosmanifestantesestavam lácontraacorrupçãoeapenas32%pela

reduçãodatarifa.”10OMPL,umadasprincipaisliderançasdasmanifestações,

haviaalcançado suademandaeanunciousuaretiradado movimento.As

manifestaçõesseguiram levantandooutrasbandeirasquenãoserelacionavam

com pautas sociais,mas começavam a darsinais de um movimento

antipolítica,autoritário,contraospolíticoseogoverno.

As pautas sociais foram substituídas por demandas genéricas

acompanhadasdeum sentimentonacionalista.Asmanifestaçõesseguiram

tendocomosuaprincipalpautaofim dacorrupçãoeogovernofederalse

tornouoprincipalalvo,manifestantescarregavam faixasegritavam "ForaPT"e

"ForaDilma".

ARedeGlobodavaamplacoberturaaosprotestos,nodia29dejunhoo

jornalnacionalmostrouaquedadepopularidadedapresidenteDilmaque

despencou 27 pontos percentuais desde o início das manifestações.11 A

estabilidadedogovernofederalcomeçavaaseabalarporconsequênciadas

manifestações.

10https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1299344-corrupcao-e-rincipal-motivacao-
demanifestantes-em-sp-diz-datafolha.shtml?mobile.

11https://globoplay.globo.com/v/8661508/
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Éimportanteobservarqueasmanifestaçõesnãoseiniciaram porcausa

deum governocom baixapopularidade,aocontrário,apopularidadeentrouem

declínioporcontadasmanifestações.

As manifestações seguiram um rumo diferente do qualesperavam

aqueles grupos que as apoiaram inicialmente,em sua maioria pessoas

identificadascom umapolíticadeesquerda,fazendocom queessesgrupos

abandonassem as manifestações. O perfil dos manifestantes foi se

transformando,em vezdejovensestudantesasruaspassaram aserocupadas

porfamíliasderendaalta.

Asmanifestaçõesjunhode2013surgiram porcausadoaumentoda

tarifadosônibusmunicipais,inicialmentecompostasporestudantesegrupos

deesquerda,masquederam oportunidadeàdiferentesgrupos,insatisfeitos

com as políticas do governo e escândalos de corrupção,de aderirao

movimentoeiràsruaslevarsuasprópriasdemandas.Amídiasoubeaproveitar

esse momento de incerteza para capitanearas manifestações a pautar

questões de interesse de determinados grupos.Em poucas semanas as

manifestaçõestinham poucoavercom oqueelaseram quandosurgiram,

passaram asercaracterizadaspelapluralidadededemandasedepúblico.

Asmanifestaçõesqueantesserestringiam aosmunicípiosincluíram

diversaspautasquetomavam comoalvoogovernofederal,entreelasotema

dacorrupçãoquesetornouaprincipalmotivaçãodasmanifestaçõesque

seguiram com ataquesdirecionadosaoPTeapresidenteDilmacausando

perdadepopularidadeedesestabilizaçãodogoverno.Asjornadasdejunho

consolidaram um movimentoantigovernoqueteriacontinuidadeem 2015,com

asmanifestaçõespeloimpeachmentdapresidenteDilmaRousseff.
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AVITÓRIADEDILMAEOINCONFORMISMODADIREITA

Em 2014,anodacopadomundo,queseriasediadanoBrasil,houveum

novo ciclo de protestos,dessa vez envolvendo um número menorde

manifestantes,masquedeucontinuidadeaodiscursoeasaçõesquelevariam

anovasmanifestaçõesem 2015.

Asdemandascontinuavam asmesmasde2013,queincluíam saúde,

educação,segurança,corrupção,entreoutras.Sóquedessavezoalvodos

protestos foia copa do mundo,e consequentemente,o governo federal,

responsávelpela realização do evento.A copa significava os gastos

desnecessários,acorrupção,odesgoverno.

Haviadoisgruposqueorganizaram protesto contraarealização do

evento:aquelesdeesquerda,formadopororganizaçõessociaisepartidosa

esquerdadoPTquefaziam partedo“comitêpopulardosatingidospelacopa”12,

reivindicavam odireitoasmanifestaçõesquevinham sendoreprimidaspelo

governo,melhoriadostransportespúblicoseodireitoamoradiaeofim da

exploraçãosexual;osanti-PTqueassociavam opartidoaocomunismoea

cuba,diziam “nãovaitercopa”eexigiam dogovernoserviçospúblicos“Padrão

FIFA”.

Algumascaracterísticasnovassurgem nessecontexto:dessavezoalvo

dos protestos era mais direcionado:o governo Dilma.Os grupos que

articularam osprotestosestavam demarcadosideologicamente,epossuíam

posiçõespoliticasopostas.

Começavaasurgirtambém umademarcaçãodeclassenosprotestos

contraogoverno.AsvaiassofridaspelapresidenteDilma,noestádiodefutebol

Itaquerão,nomomentodainauguraçãodosjogosdacopa,vinham desetores

vip cujo valordo ingresso era bem elevado.13 Os panelaços que deram

continuidade aos protestos contra Dilma,eram ouvidos dos bairros mais

nobresdasprincipaiscidadesdopaís.

Aocontráriodasmanifestaçõesanteriores,asvaiasnoestádionão
foram contratodosospolíticos,aFIFAoucontraacorrupção,mas

12https://www.comitepopularesp.wordpress.com

13http://www1.folha.uol.com.br/
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dirigidas,especificamente,àpresidentadaRepública,quepleiteavaa
reeleição.Houve um importante deslocamento no discurso das
manifestações,afragmentação discursivaencontrao significante
vazio,Dilma Rousseff,capaz de articular em uma cadeia de
equivalênciatodososconteúdosquesignificavam dispersamenteos
problemasdopaís.(Pinto,2017,p.145)

Passada a copa do mundo o Brasilse preparava para aseleições

presidenciais,eoscandidatosdavam inícioacampanhaeleitoral.Opartidodos

trabalhadoresvinhaperdendoapoiodesuabasepopulareaoposiçãoestava

ganhandoodiscurso.“Oqueseviuforam osapoiadoresdeDilmaem casae

um novotipodemilitantepolíticonasruas– um militanteconservador,de

classemédiaalta,com umacampanhaagressivaanti-Dilmaeanti-PT.”(pinto,

2017,p.145)

Em 2014omovimentoVem PraRuaconvocoutrêsmanifestaçõescom

oobjetivodeapoiaracandidaturadocandidatodoPSDB,AécioNeves,que

estevepresenteliderandoasmanifestações.Osatostiveram epicentroem São

Pauloetambém seespalharam poroutrascidades.

Aseleiçõesde2014entreDilmaeAécioforam asmaisacirradasqueo

PTenfrentou,com umadiferençapercentualdeapenas3,28%,DilmaRoussef

saiuvitoriosa.Opaísestavadivididoeadireitaquenãoseconformoucom a

derrotaretornaàsruasapósaseleições,em umanovaondadeprotestos

contraogoverno.

Ogovernojávinhadesgastadopelasmanifestaçõeseoescândalodo

mensalão,além disso,acriseeconômicaqueassolavaopaíscontribuíaainda

maisparaaperdadepopularidadedogoverno.Em marçodaqueleanooutro

escândalo de corrupção ocupa os noticiários,dessa vez envolvendo a

Petrobrás,levando a prisão de ex-presidentes da Petrobrás,políticos e

empreiteiros.

No dia primeiro de novembro foram realizadas manifestações,

convocadaspeloMovimentoBrasilLivre(MBL)eoVem PraRua,contraoPT,

contra a corrupção na Petrobráseem menormedida pelo impeachment,

cartazesde"ForaDilma"com dois"L"escritoem verdeeamarelocriavam um

paralelocom oimpeachmentdoCollor.

Desdeasjornadasdejunho,ainsatisfaçãocom ogovernosemostrava

evidente nas manifestações,a pauta contra a corrupção ganhou maior
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destaque e as manifestações seguiram com ataques ao governo. A

popularidadedeDilmavinhacaindosegundoaspesquisas,eonovoescândalo

envolvendoaPetrobráscontribuiuaindamaisparaainsatisfaçãopopular.

Gritosecartazespedindo“foraPT”efora“Dilma”setornaram asprincipais

reivindicações das ruas.As eleições daquele ano eram a esperança de

mudança para aqueles que estavam insatisfeitos com o governo,mas a

reeleiçãodapresidenteDilmafrustroutaisexpectativas.Oinconformismocom

aderrotalevouosmanifestantesdevoltaàsruaseoimpeachmentsetornoua

novapalavradeordem.

Nodia15denovembroum novoatoreuniucercade6milmanifestantes,

segundoaPM,naAvenidaPaulista.gruposdemanifestantepediam "ForaPT"e

"ForaDilma",além dequeimarbandeirasdoPT.Um novoatofoirealizadono

dia29denovembro,com um contingentemenor,deapenas500manifestantes,

dessaveztendooimpeachmentcomosuapautaprincipal.Eraoiníciodeuma

novaondadeprotestosqueseintensificariam noanoseguinte.

ApesardeDilmatergarantidoavitóriaelavinhaperdendopopularidade

cadavezmais."DilmaRousseffvenceuaseleições,masnãovenceuodiscurso.

Quem falavaem nomedoBrasil,quem diziaoqueeraopaís,oqueiria

acontecer,eraaoposiçãopartidáriaealgunsgruposorganizadosnasredes

sociais."(CéliPinto,2017,p.146)

PORTRÁSDASMANIFESTAÇÕES:OSTHINKTANKS
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Os Think tanks são denominados pela ciência política como

organizações independentesqueatuam naformaçãodaopiniãopúblicae

comocentrosdepesquisa.Essasorganizaçõestêm comoobjetivopersuadira

populaçãoparaaformaçãodeum consenso.Elasatuam nocampodapolítica,

economia,cultura,direitoscivis,entreoutrostemas.

Os movimentos sociais são formados porgrupos que objetivam

mudançasnasinstituiçõesatravésdeumaagendapolítica,atuandocom a

sociedadecivileaclassepolítica.Porém osThinktanksaparecem como

movimentossociaisretrógrados,quepautam umaagendapolíticaneoliberal

tendocomofinanciadoresmegaempresários.

Sãomovimentosorientadosportendênciaspolíticasregressivase
valoresreativos.Influenciadosporvaloresliberaiseconservadorese
dereaçãoaospressupostosdemocráticos,osmovimentossociais
regressivos são expressão de forças políticas sustentadas em
concepçõesintransigenteseautocráticas.(Barbosa,2017)

OsThinktankstiveram origem nosEUAeseexpandiram paraoutras

naçõeslatino-americanas,passandoateratuaçãointernacional.Nosúltimos

anosessesgruposganharam destaquenamídiaenodebatepolíticoatravés

deumagrandeestruturaorganizacionaldecomunicaçãoepropaganda.

EntreosThinktanksdedestaqueestãoaCatoInstitut,aKockFundation

eaAtlasEconomicReserchFoundation,queestãoarticuladasaoscentrosde

pesquisaLeadershipAcademyeaoInstituteforHumansStudies.

EntreaspautasdefendidaspelosThinktanksestáadefesadaliberdade

econômicaouolivremercado,eseposicionam contraquem restringeessa

liberdade:oEstado.Essesgruposapoiam aprivatizaçãoeaexistênciadeum

estadomínimo.

AAtlasNetworkfinanciaumarededeThinktanksem váriospaísespelo

mundo,incluindo américa latina,Europa,Ásia e África.Entre eles está o

Students ForLibertyque teve origem nos EUA e atua em países latino-

americanos.

Juliano torresé diretorexecutivo do Thinktanknacionalligado ao

StudentsforLiberty:EstudantesPelaLiberdade(EPL).A AtlasNetworkea

StudentsforLibertysãoasmaioresdoadorasdoEPL.OMovimentoBrasilLivre

(MBL)surgiucomoumaextensãodoEPLafim departicipardosprotestosde
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ruanoBrasil.PelalegislaçãodareceitanosEUAasorganizaçõesamericanas

sãoimpedidasdedoarrecursosparaativistaspolíticos.

NoBrasil,aAtlasNetworkmantém ligaçõescom oMovimentoVem Pra

RuaeoMovimentoBrasilLivre(MBL),entreoutrasorganizaçõesqueavançam

sobreasociedadepolítica,tantonolegislativoquantonoexecutivo.

OsThinktankssurgiram no Brasilno início dadécadade1980.O

empresárioHélioBeltrãofoiumadasfigurasfundadorasdoinstitutoMilenium

edoInstitutoMises-Brasil.Beltrãoeramembrodoconselhoadministrativodo

GrupoUltra,organizaçãoliberalnorte-americanaquedeusuporteaoregime

militarnoBrasil.OGrupoUltraéum dosfinanciadoresdoMBL.

NocontextodosacontecimentospolíticosdoBrasilcontemporâneo,o

grupoMBLtevedestaquenaparticipaçãoeincentivoasmanifestaçõesde

direita,contribuindoparaoenfraquecimentoequedadogovernoDilmaentre

2015e2016.

AsiniciativasparaacriaçãodoEstudantesPelaLiberdadeBrasiltiveram

origem em movimentosestudantisdeuniversidadespúblicas,comoaUFRSea

UniversidadedeBrasília,entreoutrasinstituições.

A partirde2012oEPL-BrasilsejuntouaoutroThinktanknacional

chamado“Ordem Livre”.Desdeentãoambospassaram apromoverencontros

com oobjetivodeformarlideranças.Em 2015essesgruposrealizaram ações

em universidadesbrasileirascom ointuitodecooptarestudantesparaformar

coletivosparaadefesada“sociedadelivre”,oferecendoestruturaesuporte.

SegundooEPL,asiniciativastêm comoobjetivocopiaromodelodesucesso

deeventosjárealizadosem outrospaíses.

OEPLseapresentacomoumaorganizaçãosem finslucrativos,privada

eapartidária,quebuscaempoderarjovensestudanteslibertaristas,oferecendo

gruposdeestudos,treinamentodegestão,técnicasdeoratóriaeencontrosde

lideranças.

Entre as lideranças do EPL destacam-se Fábio Ostermann,Juliano

TorreseAnthonyLing,filhodoempresárioWilianLing,donodogrupoÉvora,

um dosfinanciadoresdoEPL-BrasiledoMBL.AnthonyLingeFábioOstermann

também sãoorganizadoresdoInstitutoMilenium eInstitutoVonMises.

SegundoositedoEPL-Brasil,aorganizaçãoapartidáriaquepropõe,a

partirdaacademia,promoverumasociedadebaseadanaliberdadeindividuale
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na propriedade privada.Entre os programas do EPL-Brasildestaca-se os

“coordenadoresdecampus”quetem comoobjetivoempoderar“estudantesdo

ensino médio euniversitário quebuscam tornar-seliderançaseinovarno

ativismopelaliberdade.”Oprojetoofereceapossibilidadedeparticipaçãoem

eventosinternacionaisparaoslideresdemaiordestaque,treinamentonaatlas

networknosEUA,cursodeliderançanauniversidadedeGeorgetown,entre

outrasoportunidades.

EntreoslíderesdoMBLdestacam-seKim Kataguiri,FernandoHolidaye

Fábio Ostermann.Tanto o EBL-Brasilquanto o MBL oferecem suporte e

estrutura,formaçãoacadêmica,presencialeonline.

OEPLteveinfluenciaem manifestaçõesdedireitanoBrasileem países

vizinhos,comoVenezuela.Essasorganizaçõesapresentam umadinâmicaem

comum,demodoqueagem noâmbitointernacionalcom açõescoordenadas

em defesadolivremercadosustentadasporgruposempresarias.

SegundoaAgênciapública14,aatlasnetworkrecebefinanciamentodos

irmãosKoch,megaempresáriosdeindústriaspetroleiras,atravésdedoações

diretas e parceria com outras instituições ligadas a família Koch¹.Os

programasdeformaçãodeliderançasdaStudentsForLibertysãorealizados

pela Atlas networkem parceria com a Cato Institute,a Charles G.Koch

CharitableFoundationeoInstituteofHumanStudies,instituiçõesligadasà

famíliaKoch.

ApesardeseafirmarapartidáriooMBLapoioucandidatosnaseleições

de2016em diversascidadesdopaís,entreeles1prefeitoe44vereadores,a

maioriadoPSDBeDEM.15

Em entrevistaaojornalElpaís,FábioOstermanneFernandoHoliday

afirmaram quea“prioridadeeraretirardopoderapresidenteDilmaRouseff”.

Ambosafirmaram aindaqueoMBLlançariacandidatosnaspróximaseleições

municipaisenãodescartam apossibilidadedefundarum partido.16

Em 2015,apósum anodeseulançamento,oMBLlançouomanualde

14https://apublica.org/2015/06/a-nova-roupa-da-direita/

15CARTACAPITAL.MBLelegeu8deseus45candidatos.Disponívelem:
http://www.cartacapital.com.br/politica/mbl-elegeu-oito-de-seus-45-candidatos

161ELPAÍS-Brasil.MovimentoBrasilLivre:‘Dilmadevecairatéofim doano’.Disponívelem:
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/14/politica/1439580832_993126.html
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instruções para filias municipais,visando criar estratégia para ações

coordenadasem nívelnacional.Omanuallançaum guiadeatuaçãoparaas

liderançasregionaisbem comosuasbasesideológicas.17

EntreaspautasideológicasdefendidaspeloMBL,constanomanuala

defesadaliberdadeindividual,livremercado,liberdadecontratual,primaziado

indivíduoedasociedadesobreoEstado,ofim doalistamentomilitaredovoto

obrigatórios,defesadapropriedadeprivada,aprivatização decompanhias

estatais,fim detoda“discriminaçãooficial”instituídaporcotasraciais,sociais

oudegênero.

Nomanualconstaum guiadeatuaçãoparaorientaros“ativistaspela

liberdade”,apontadocomofocoasatividadesnonúcleomunicipal.Deacordo

com odocumento,oMBLbuscaformarumamassacríticaparatransformara

políticanacional,pormeiodeum trabalhodebaseorganizado.

OMBLorientaaformaçãodelíderesdeformasuprapartidáriaparaatuar

em suasrespectivasmunicipalidades,porém omanualdomovimentoaponta

parapossíveisrelaçõescom partidodedireitacomoPSDB,DEM,PV,NOVO,

PSC,PPSentreoutros,eproíbeexpressamenteafiliaçãodeseusmembrosa

partidosdeesquerdaouestadistas,entreelesoPT,PSOL,PCdoB,PSTUePCO.

O manualdoMBLlançatambém oconteúdoteóricoparaformação

intelectualde suas futuras lideranças,que incluia construção de uma

bibliotecabásicacom osseguintestítulos:“AsSeisLições”,livrodeLudwig

Von Mises,“O Dinossauro”de José Oswaldo de Meira Penna,“O que é

Liberalismo?deautoriadeDonaldStewartJr.,“EconomiaNumaÚnicaLição,de

HenryHazlitt,“ParedeAcreditarnoGoverno”deBrunoGarschagen,e,“ALei”de

FrédéricBastiat.

Bastanteatuantenasredessociais,o MBLtambém contacom um

manualparaorientarseusmembrosafazerem ativismonomundovirtual.O

grupo conta com uma página no facebookonde são realizados debates,

revisão de textos,articulação de novos membros,entre outras atividades

atravésdegruposdaredesocial.Osmembrostambém sãoorientadosa

criarem gruposdeWhatsAppparacomunicaçãoem temporeal.

17MANUALDEINSTRUÇOESPARAFILIAISMUNICIPAIS–MBL,p,13,2015
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Além dapáginaoficialdoMBL,omanualorientaacriaçãodosgrupos

municipais,paraocompartilhamentodeconteúdoeainteraçãovirtualentrea

redenacionaleasfiliaismunicipais.OmanualorientaosmembrosdoMBLa

ocuparem osespaçosvirtuaisdedebatepolítico ecombaterem asideias

estatistasdeesquerdaepropagarem asideiasliberais.

ASMANIFESTAÇÕESPELOIMPEACHMENT

NoDia15demarçode2015,foirealizadoum grandeatocontraDilmae

oPT,em váriascapitaisdoBrasil,com maiorconcentraçãoem SãoPaulo.O

atochegouareunir210milpessoasnaAvenidapaulista,segundooDatafolha,

seria a maiormanifestação desde as Diretas já em 1984.Esse ato foi

convocadopeloMovimentoBrasilLivre(MBL),Vem praRuaeoRevoltados
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Online.

Nodia18demarçooDatafolhamostrouapopularidadedapresidente

Dilmaeosnúmerosforam desastrososparaogoverno:62%consideravam o

governoruim oupéssimo,24%consideravam regulareapenas13%aprovavam

ogoverno.A pesquisaevidenciaoimpactoqueasmanifestaçõestiveram

sobreogovernoDilma,apresidentevinhaperdendoaprovaçãodapopulação

progressivamentedesdeoiníciodosprotestos.

OsegundograndeatocontraogovernoDilmaaconteceunodia12de

abril,com um públicomenorqueoanterior,de100milpessoassegundoo

Datafolha.Convocadapelosmesmosgrupos,amanifestaçãoteveapautado

impeachmentcomoumadasprincipaisbandeirasdomovimento.

Opróximoatoareunirum númeroexpressivodemanifestantesfoiodo

dia16deagostoqueatingiutodososestadosdafederaçãocontandocom um

númerode135milmanifestantes,segundooDatafolha.

Um pontoimportanteaserobservadoéquehouveumamudançanos

locaisaserem realizadososprotestos.Em 2013osprotestosocorriam nos

centros históricos das capitais,a partir de 2015 os protestos foram

organizadosnosbairrosnobresdascidades.Essamudançaindicaqueháum

novo perfilde manifestante,oriundo das camadas sociais mais altas.“O

Deslocamento geográfico seguiu o deslocamento discursivo”. (Pinto,

2015,p.148).

As manifestações pelo impeachment seguiram as tendências

discursivasde2013com opensamentoantipolíticaeantipartidário,porém

agoracom foconogovernofederal.

O discursoarticulou-seem umafortecadeiadeequivalênciaonde
trêselosoorganizavam,Dilma-PT-corrupção,eseantagonizavam ao
Brasilrepresentadopelosmanifestantesvestidosdeamarelo.Se,em
2013,poderia seridentificado um antipartidarismo,mesmo em
gruposidentificadoscom posiçõesàesquerda,comooMovimento
PasseLivre,quesedeclaravaantipartidário,em 2015ocenáriofoi
distinto,centralizando-senodiscursoanti-PT.(pinto,2015,p.149).

O discurso contra a corrupção permanecia como uma das pautas

centrais nas manifestações,de forma,que esta aparecia quase sempre

atribuídaaoPartidodosTrabalhadoreseaogovernoDilma.Asmanifestações

seresumiam nalutacontraacorrupção,contraoPTepeloImpeachmentda

presidenta.
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Outroelementonovoéademarcaçãoideológica.Seasjornadasde

junhoforam,aprincípio,convocadaspororganizaçõesàesquerda,atéquese

tornaram plurais,asmanifestaçõespeloimpeachmentforam convocadaspor

gruposclaramenteàdireita,quedefendem umaagendapolíticaneoliberal,

privatizaçõeseEstadomínimo.

O pensamento anti-esquerda influenciado pelos discursos dessas

organizaçõesqueestavam portrásdasmanifestaçõessetornavaevidentenas

ruas.Faixaecartazesexibiam frasescomo:“anossabandeirajamaisserá

vermelha”;“chegadedoutrinaçãomarxista”;“bastadePauloFreire”,“OBrasil

nãoseráumaCuba”;“OPTéocâncerdoBrasil”.FicaclaroaassociaçãodoPT

aocomunismoecomoessepensamentoanti-esquerdafoidirecionadoao

partido.

OPerfildoManifestante

Oslideresdessesgruposqueconvocaram asmanifestaçõessão,em

suamaioriahomensbrancosquesedizem empresárioseseusdiscursos

reverberam asclassesmédia e alta.Segundo o Datafolha a maioria dos

manifestantesédasclassesAeB,63%dosparticipantesnosprotestosnodia

15demarçode2015eram dosexomasculino,com idademédiade40anos,

76% com ensinosuperiore69% sedeclararam brancos.Asegmentaçãopor

rendainformaque29% tinham rendamensalfamiliaraté5salários-mínimos,

27%de5a10salários-mínimos,22%de10a20salários-mínimos,e19%mais

de20salários.18

Fica evidente o perfil elitista da manifestação e a pouca

representatividadedasmulheres,negrosepessoasdebaixaescolaridade.

Diferentedasjornadasdejunho,caracterizadaspelapluralidade,ondehavia

manifestantes de diversos seguimentos sociais,as manifestações pelo

impeachmentapresentam um clarorecortedeclasse.Essesdadosrevelam

queapautadoimpeachmentnãoeraumademandapopular,massim de

gruposespecíficosquefazem partedeumaminoriaprivilegiada.

Os manifestantes pró-impeachment são claramente anti-pestistas,

18http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2015/03/17/manifestacao-15-03.pdf
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porém,mais do que isso,esse grupo revela terpouca credibilidade nas

instituiçõesrepresentativasenaclassepolíticacomoum todo.Apesquisade

EstherSolano ePablo Ortellado (2016,p.171)sobreasmanifestaçõesde

marçode2015,mostraqueagrandemaioriadosmanifestantes(73,2%)não

confianospartidospolíticosdemodogeral.Quandoapesquisaindagasobre

osprincipaispartidosseparadamente,o PT aparececom maioríndicede

desconfiança(96%),seguidodoMDB(81%).O PSDBficaem quintolugarno

ranking da desconfiança, e apresenta uma parcela considerável de

manifestantesquenãoconfianopartido(47,6%).

As manifestações pelo impeachment seguiram as tendências de

pensamentoantissistemadasjornadasdejunhode2013.Osmanifestantes

sãocontraospolíticoseospartidos,sendooPTomaioralvodosprotestos.

Provavelmenteissoocorreporqueosmanifestantesenxergam nopartido,que

estavanopoderhámaisdeumadécada,arepresentaçãodessesistema.

Poroutro lado os manifestantes apresentam grande confiança nos

movimentossociaisqueconvocaram asmanifestações.ApesquisadeEsther

SolanoePabloOrtellado(2016,p.173)revelaqueamaioriadosmanifestantes

confiam no Movimento Vem Pra Rua(70,8%)e no Movimento BrasilLivre

(52,7%).Issoaconteceporqueosmanifestantesenxergam essesmovimentos

comoapartidáriosedissociadosdosistemapolitico.

Sobreaidentificaçãoideológicaamaioriaseidentificacom ocentro

(37%)seguidodecentro-direita(22%)edireita(25%),eumapequenaminoria

seidentificacom esquerda(6%)ecentro-esquerda(6%).

Sobreaidentificaçãocom partidospolíticos,amaioria(51%)nãotem

nenhum partidopreferido,outros(37%)preferem oPSDB.A grandemaioria

(94%)dosentrevistadosnãopossuifiliação com nenhum partidopolítico,

outros(3%)sãofiliadosaoPSDB.

Apesquisaaindaindagouosmanifestantessobreteralgumaligação

com osmovimentosqueorganizaram osprotestos.Amaioriadeles(91%)não

tem nenhumaligaçãocom osmovimentossociais,outrosafirmaram fazer

partedoVem PraRua(3%),RevoltadosOnline(2%)eMBL(1%).

Apesquisatambém questionaosmanifestantessobreterparticipadode

alguma manifestação anteriore a grande maioria (74%) afirmou estar

participandopelaprimeiravez.
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Essa pesquisa reforça a hipótese de que os manifestantes pró-

impeachmentqueforam asruasem 2015nãopossuem umaideologiade

direita. Eles formam um grupo bastante complexo e diversificado

ideologicamente,quenãopossuiidentificaçãopartidárianem históricodeluta

política.oqueosuneéalutacontraoPTeacorrupção.

De acordo com a pesquisa,entre os motivos que levaram os

manifestantes as ruas,a corrupção (47%)aparece em primeiro lugar, o

impeachmentdaDilma(27%)em segundo,sercontraoPT(20%)em quarto

lugarepelasegurança(6%)em quintolugar.

Apesarde se afirmarem apartidários,a grande maioria (84%)dos

manifestantespresentesnosprotestosdaAvenidaPaulista,afirmatervotado

em AécioNeves,doPSDB,naseleiçõesde2014,apenas3%votaram naDilma.

Aoquetudoindica,ovotoem AécioNevesrepresentamaisum atoanti-PTque

aidentificaçãocom ocandidatoouoseupartido.

SegundopesquisadoDatafolha,osmanifestantesqueapoiam oregime

militarsão minoria,85% afirmam queademocraciaéamelhorformade

governo.nasmanifestaçõesdo dia 16 de agosto,71% dosentrevistados

afirmam queasaídanãoestáem entregaropoderaosmilitares.Para88%,a

saídaéelegerum “políticohonesto”.Quandoquestionadossobrequem seriao

políticohonestoem quevotariam,amaioriarespondeuquevotariaem Jair

Bolsonaro,naépocadoPP,seguidodojuizSérgioMoro.19

Osmanifestantesmostraram tergranderejeiçãoaosprogramassociais

dogoverno.Em pesquisarealizadanamanifestaçãododia12deabril,a

maioria dos manifestantes se posicionaram contra as cotas raciais nas

universidades,contraoprogramadetransferênciaderendabolsa-famíliae

contra o auxílio-reclusão que beneficia familiares de presidiários.Estes

programas ferem o princípio de meritocracia,segundo a concepção dos

manifestantes.20

Quanto às pautas progressistas,a maioria dos manifestantes se

mostrou a favor.Segundo o instituto Perseu de Abramo a maioria dos

19http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FPolitica%2FPesquisa-revela--que-grupo-pro-
impeachment-nao-tem-potencial-de-crescimento%2F4%2F34281

20Apesquisa“ManifestandonaPaulista”foirealizadanodia12/4/2015.Foram aplicados104
questionários,dosquais102foram validados.Apesquisafoicoordenadapelasprofessoras
MarianaCortêsePatríciaVieiraTrópiadaUniversidadeFederaldeUberlândia
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manifestantes(61%)dodia15demarçosãoafavordocasamentoeda

adoção de crianças por casais homossexuais,e 62% são contra a

criminalizaçãodoaborto.Em relaçãoareduçãodamaioridadepenal,amaioria

(74%)semostrouafavor,porém oresultadofoimenorqueamédianacionalde

84%.

Esseresultadomostraqueoconservadorismonãoestárelacionadoa

ideologia política de direita ou esquerda.Trata-se de uma manifestação

complexa que apresenta um campo progressista, mesmo que seja

tendencialmentededireita.

Sobreaidentificaçãoideológicanãoépossívelafirmarquetodosos

manifestantespresentessãodedireita,apesardasmanifestaçõesterem sido

convocadasporgruposdedireita.Trata-sedeum grupoquenãopossuium

projetopolíticoclaroedefinido.ParaTatagiba,TrindadeeTeixeira(2015,p.198)

oqueosuneéalutacontraoPTecontraacorrupção,apartirdeum discurso

queassociaosgovernospetistasaomauusodamáquinapública.

Napesquisadodia16deagostodeOrtellado,SolanoeNader(2015)

revelouqueagrandemaioriadosmanifestantes(97%)sãoafavordeque

serviçosbásicoscomoeducaçãoesaúdesejam gratuitoseuniversais.Essa

pesquisatrazumanovareflexãosobreaideologiadosmanifestantesque

foram àsruascontraoPT,éprecisoproblematizarseessesmanifestantessão

necessariamentededireita.

Provavelmenteosmanifestantessãocontraprogramasdereparação,
massãofavoráveisapolíticasuniversais.Afinal,ouaassociação
entreadireitaeadefesadoEstadomínimodeveservistadeforma
maisnuançadanocasobrasileiro;ouéprecisoproblematizarseque
quem estánasruascontraogovernoecontraoPTsejaapenasa
direita,no sentido mais estrito do termo.(Tatagiba,Trindade e
Teixeira,2015,p.209).

MANIFESTAÇÃODEAPOIOÀCANDIDATURADEJAIRBOLSONARO(2018)

Em 2018,anoeleitoral,opaísseencontravanovamentepolarizado,

DessavezentreocandidatodoPT,FernandoHaddadeocandidatodoPSL,

JairBolsonaro.Asmanifestaçõesem apoioacandidaturadeJairBolsonaro

foram convocadaspelosgruposorganizadosMBLeVem PraRua.Foram
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orientadaspelashashtags#NasRuasComBolsonaroe#PTNão.21

Nodia21deoutubrode2018,foram realizadosatosem defesado

candidatoJairBolsonaroem diversascapitaisdopaís,incluindoSãoPaulo,Rio

dejaneiro,Brasília,Belohorizonte,entreoutras.Osmanifestantesvestiam

verdeeamarelo,carregavam bandeirasdoBrasilefaziam sinaldearmacom as

mãos.Cartazesepalavrasdeordem tinham comoalvoPTeacorrupção:“PT

não”“Paraobrasilnãovirarvenezuela”,“PTnuncamais”,“meupartidoéoBrasil”

“Brasilacimadetudo,Deusacimadetodos”,sendoesteúltimoslogande

campanhadocandidato.

PerfildoManifestante

ApesquisadeIsabelaKalil(2018)sobreamanifestaçãododia21de

outubro de 2018 coleta osdadossobre osmanifestantespró Bolsonaro.

Chama atenção o fato de que a maioria dos entrevistados são do sexo

feminino(57%),diferentedasmanifestaçõespeloimpeachmentquereuniam

um grupomajoritariamentemasculino.A maioriadosmanifestantessede

autodeclaram brancos(67%),formam um grupoaltamenteescolarizado,cuja

maioriapossuinívelsuperior(71%).Asruasforam ocupadasporpessoasde

rendaalta,sendo33%ganham de5a10saláriose20%de10a20saláriose

10%acimade20salários.

Osdadosdapesquisamostram queamanifestaçãoem defesadeJair

Bolsonaroreúneum grupobastanteprivilegiado.Trata-sedeumamanifestação

deeliteondehápoucapresençadenegros,pessoasmenosescolarizadase

gruposdebaixarenda.

Segundo apesquisadoraIsabelaKalil(2018,p.8)Asdemandasdos

manifestantesestãopautadasnafigurado“cidadãodebem”.Esseconceitodiz

respeitoadeterminadasnormasecondutasqueorientam avidaprivadae

também certasreivindicaçõesevaloresqueorientam avidapolítica.

21

1https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/21/manifestantesprotest
am-neste-domingo-contra-o-pt-e-a-favor-de-bolsonaro.htm https://veja.abril.com.br/brasil/o-
domingo-de-atos-pro-bolsonaro-em-todo-o-pais/
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A figura do cidadão de bem ganhou força no contexto das

manifestaçõesdejunhode2013.Osmanifestantesforam classificadospela

mídia entre os baderneiros,que agiam de forma violenta causando

depredações,eospacíficos,quesemanifestavam respeitandoaordem.Este

últimocaptaoselementossimbólicosdaconstruçãodafiguradocidadãode

bem.

Estadistinçãofoiespecialmenteexploradapelagrandemídiacomo
justificativa para o apoio a determinadas manifestações em
detrimentodeoutras.Amensagem amplamentedifundidabaseava-
senaideiadequeháum conjuntodeformasadequadasparaa
participaçãoem manifestaçõespúblicas,umaespéciedeeducação,
de“etiqueta”doprotesto.(kalil,2018,p.8)

Deacordocom apesquisadeIsabelaKalil(2018)oselementosque

compõem afigurado cidadão debem seresumem pelo sentimento anti-

corrupçãoqueenvolvetrêsesferasdavidacívicaeprivada:Deus,Pátriae

Família.

Com otempooconceitodecidadãodebem ganhouum refinamento.Se

antesesseconceitoerausadoem 2013parasepararmanifestanteslegítimos

devândalos,aodeterminarumacondutanavidacivil,apartirde2016afigura

docidadãodebem passouaagregardeterminadasreivindicaçõesquedizem

respeitoacorrupção.

O“cidadãodebem”passouadesignaraquelesquetem umaconduta

consideradacorreta,quesabem secomportarnasmanifestaçõesequese

distinguedosbandidos(corruptos)edequem osapoia.Aideiadocidadãode

bem exprimeum conjuntodeformasespecíficasdereivindicaçãopolíticae

umaagendadepautasconsideradaslegítimas.Trata-sedanoçãodecidadãoe

umaformacorretadeestarnomundo.

Essafigura,comoopassardotempo,conseguiucaptartendências
“anti-sistema”(“contratodosospartidos”,“contratodosospolíticos”,
“contratudoecontratodos”),paradepoisatrairdimensõesdacrítica
anticorrupção(tantoem seusentidoestritofinanceiro,quantonasua
forma moral,quanto em sua forma religiosa).Com o tempo,o
“cidadão de bem”passou a se distinguirtambém de categorias,
gruposepessoasligadasàesquerda.(Kalil,2018,p.10)

Paraentendermoscomoodiscursoanticorrupçãocentradonafigurado

cidadãodebem,éprecisoentenderosentidodacorrupçãonacabeçadas
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pessoas.É possívelcapturarossentidosda corrupção na concepção do

cidadãodebem apartirdetrêsesferasdavidasocial:Religião,NaçãoeFamília.

Aformamaisevidentedecorrupçãoéaquelaem quepolíticosroubam o

povo,issoseriaum atentadocontraapátriaedizrespeitoaumacondutacívica.

Ocidadãodebem éaquelequeseopõeaoscorruptosequem osdefende.

UmavezqueocidadãoentendeacorrupçãocomoinerenteaoEstadoeao

sistema político,na perspectiva o cidadão de bem se opõe àqueles que

defendem o Estado.Dessemodo afigurado cidadão debem seopõea

esquerda,aospetistaseaoscomunistas.

Naperspectivado cidadão debem,acorrupção éalgo inerenteaos

governos,aospolíticoseagestãopública,nessesentidoasoluçãoparaacabar

com a corrupção estaria da redução do Estado,ou seja,a defesa do

neoliberalismoedoEstadomínimo.Outrasoluçãoseriaasubstituiçãodos

políticostradicionaisporfigurasoutsiders,queincluiosmovimentossociais

entendidoscomodissociadosdosistemapolítico.

Ao mesmo tempo em que o cidadão de bem enxerga no Estado a

corrupçãodosistema,ainiciativaprivadaaparececomoumainstituiçãoonde

há pouca ou nenhuma corrupção.E nessa perspectiva a corrupção das

companhiasprivadasaparececomoconsequênciadacorrupçãodoEstadoe

dospolíticos,nãoocontrário.

A corrupçãomoralereligiosaestárelacionadaàperdadosvalores

familiares,quedizem respeitoàsquestõescomohomossexualidade,gêneroe

aborto.O Estado,queéentendido como umainstituição corrupta,violaa

liberdadedocidadãodebem aotratardequestõesquedeveriam sertratadas

noâmbitofamiliar,comoaorientaçãopolítico-ideológicaouaeducaçãosexual.

O cidadãodebem acusaoEstadodepromovera“ideologiadegênero”e

defendeprogramascomooEscolaSem Partido.Acorrupçãomoraléentendida

comoocerceamentodaliberdadedoindividuo,porpartedoEstado,sobreo

direito de educarseus filhos nos valores familiares tradicionais.Nessa

perspectiva,adestruiçãodosvaloresfamiliaresereligiosossãoatribuídosà

esquerda.

Umaoutraperspectivasobreacorrupção,compreendidapelocidadão

de bem,dizrespeito aos “privilégios”e “deveres”,nessa perspectiva são

corruptosaquelesquegozam demuitosprivilégiosenão cumprem seus
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deveres.Essaformadecorrupçãoincluiprogramassociaisconcedidos,pelo

governo,àdeterminadosgrupossociais,comoobolsafamília,cotasraciaisea

LeiRuanet.O Estado maisuma vez,estaria sendo corrupto ao favorecer

determinadosgruposem detrimentodeoutros.Nessaperspectivaháuma

distinçãoentreaquelesque“nãotrabalham”eocidadãodebem,quenão

recebeprivilégioalgum.

Acategoria“cidadãodebem”ésustentadaporumabarreiramorale

política que se opõe à esquerda e enxerga no Estado a corrupção e o

autoritarismoqueameaçam osvaloresealiberdadedocidadão.

Apesardeissosejaaparentementecontraditório,muitasdaspessoas
quecabem nacategoriatêm aplenaconvicçãodeestarem lutando
pelademocracia,contraofascismo,contraoautoritarismoecontraa
perdadedireitosfrenteaum governoautoritáriodeesquerda.(Kalil,
2018,p.11)

PESQUISADECAMPO

Osdadosaseguirforam obtidosatravésdeentrevistasrealizadasna

manifestaçãoem apoioaocandidatoàpresidênciadaseleiçõesde2018,Jair

Bolsonaro,nodia21deoutubro,nobairrodeCopacabana,RiodeJaneiro.

Foram entrevistadasum totalde10pessoas,deambosossexosediferentes

idades.
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Agrandemaioriadosentrevistados(70%)nãoseidentificacom nenhum

partido político,muitos deles ainda afirmaram “meu partido é o Brasil”

apontandoparaum sentimentonacionalista,orestantedisseseidentificarcom
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o PSL,partido do candidato Bolsonaro.Quando questionados sobre qual

candidato votaram em 2014,a maioria afirma ter votado em Aécio

Neves(PSDB).Os manifestantes são apartidários porém tendem a apoiar

políticosepartidosdedireita.

Em relaçãoaoimpeachmentdeDilma,90%dizem terapoiadoeapenas

10%foram contra,dosqueforam afavoragrandemaioriaapontouacorrupção

como justificativa,mesmo não havendo nenhum escândalo de corrupção

envolvendoapresidenteDilma.

Odiscursodisseminadonamanifestação,queassociaoPTacorrupção,

criaaideiadequetodosospolíticosquefazem partedopartidoestariam

envolvidosem crimedecorrupção.Háum discursocondenatórioem relação

aospolíticosdoPTsem baseem provasouevidências.

Osdadosmostram queosmanifestantespossuem poucaounenhuma

identificaçãopartidáriaetendem aapoiarfiguraspolíticasdeoposiçãoaoPT.

Odiscursodosmanifestantesevidenciaqueoapoioaoimpeachmenteovoto

em AécioNevesrepresentamaisumatomadadeposiçãoestratégicaanti-PT

que,defato,um apoioaoviceMichelTemerouaoCandidatoAécioNeves.

Quandoquestionadossobrequalcandidatovotaram noprimeiroturno

daseleições,100%dosentrevistadosafirmam terem votadoem JairBolsonaro.

Quandoquestionadossobrequalcandidatonãovotariam dejeitonenhum,os

entrevistadosresponderam porunanimidadequenãovotariam em Fernando

HaddaddoPT,entreosprincipaismotivosestãoaassociaçãodocandidatoà

figuradoex-presidenteLulaeaoPT,o“kitgay”eacorrupção.

PorquenãoVotariam em FernandoHaddad(%)
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OantipestismoéoprincipalmotivoderejeiçãoaocandidatoFernando

Haddad,entreelesacorrupção,queaparecedessaformaassociadaaopartido

do candidato,fazendo com que este seja acusado de corrupto pelos

manifestantesmesmosem tersidocondenadoporcrimealgum.Aassociação

deFernandoHaddadàfiguradoex-presidenteLula,queseguiapresoapós

condenação porcrimedecorrupção,reforçaaindamaisaideiadequeo

candidatoseriacorrupto.

Oconservadorismoaparececomoosegundomotivomaisrelevanteque

explicaarejeiçãodocandidatoFernandoHaddad.Osmanifestantesfalaram

em “kitgay”fazendoreferênciaaoprojetodeautoriadocandidato,quetinha

comoobjetivocombaterahomofobianasescolas.Apesquisarevelasetratar

deum grupobastanteconservadorquepossuialtarejeiçãoàideiadeintroduzir

educaçãosexualnasescolas,oquesegundoosmanifestantes,iriapromovera

“erotizaçãodecrianças”ea“ideologiadegênero”.

Outromotivoquesedestacaem relaçãoàrejeiçãodosmanifestantes

aovotoem FernandoHaddadé,segundoeles,afaltadeinvestimentosocialem

áreascomoeducaçãoesaúde,duranteagestãodoex-prefeito.Issomostra

queapesardeserumamanifestaçãodedireita,em apoioàum candidatoque

defendeoEstadomínimoeocortedegastossociais,existeum número

expressivodemanifestantesquesustentam discursosem proldoinvestimento

públicoem setoressociais,oqueébastantecontraditório.

Eporúltimo,outromotivoquelevouarejeiçãodeFernandoHaddadfoia
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ideologiapolítica,aassociaçãodocandidatoedeseupartidoàumaideologia

deesquerda.Entreasrespostas,algunsmanifestantescitaram “comunismo”,

“socialismo”e“Venezuela”evidenciandoum sentimentoantiesquerda.

Porqueovotoem JairBolsonaro(%)

Quandoquestionadossobreoporquêvotariam em JairBolsonaro,a

maioria dos manifestantes citou a “corrupção” como motivo.Para os

manifestantes,elegerum presidentehonestoseriaasoluçãoparaacabarcom

acorrupção.Osmanifestantesnãoenxergam acorrupçãodeformasistêmica

eaatribuem àumafigurapolíticaoupartido.

Em segundolugar,apareceasegurançapúblicacomojustificativaao

votoem JairBolsonaro.O discursopunitivistadocandidatoàpresidência

encontrouidentificaçãoporpartedaquelesquequerem ofim daviolência

urbana.

Em terceirolugarestãoosvaloresmorais.Osmanifestantesdefendem o

votoem JairBolsonaroporacreditarqueeledefendeafamíliaeosvalores

tradicionais.Oconservadorismofoium fatorquecontribuiusignificativamente

paraoapoioaJairBolsonaro.

Em quartolugarosinvestimentosem setoressociaisaparecem como
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justificativaparaovotoem JairBolsonaroapesardocandidatoapresentarum

históricodeircontrapolíticassociais.

Eem quintoeúltimolugarfazeroposiçãoaoPTéum dosmotivosque

levou ao voto em JairBolsonaro.Os manifestantes são fortemente anti-

petistas.

CONCLUSÃO

Aseleiçõesde2018marcam umarupturanosistemapolíticobrasileiro

aotrazerparaoprotagonismoumanovadireitaaomesmotempoem quehá

um enfraquecimentodospartidospolíticoshegemônicosatéentão.

AvitóriadeJairBolsonaroeaascensãodoPartidoSocialLiberal(PLS)
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nocongressonacionalrepresentaatomadadepoderporumadireitamais

extremadandofim apolarizaçãoentrePSDBePTnopoderexecutivodurante

asúltimasdécadas.

Ospartidospolíticosquetinham maiorpoderdesdearedemocratização,

o PT, MDB e o PSDB tiveram uma redução significativa de sua

representatividadenocongressonacional.OPSDBquetinhaumadasmaiores

bancadas,perdeuquase50% desuarepresentatividade,eoPSLpassoua

representaramaiorbancadadedireitanocongresso.

Para Fabiano Santos e Talita Tanscheit(2018,p.156)houve uma

substituiçãonapolíticabrasileiradeuma“direitamoderada”,representadapelo

PSDB,poruma“direitaradical”,representadapeloPSL.

Osconceitosdedireitamoderadaedireitaradicaljáforam trabalhados

poroutrosautoresnaciênciapolítica,no contexto latino americano.Para

FabianoSantoseTalitaTanscheit(2018,p.155)adireitamoderadaéatribuída

ademocraciaenquantoadireitaradicaléatribuídaaoautoritarismo,essa

últimatem umaagendaregressivaem relaçãoasminoriaspolíticasepode-se

incluirasditadurasmilitaresnesseconceito.

SegundoFabianoSantoeTalitaTanscheit(2018,p.157)adireitaradical

brasileira apresenta as seguintes características:defesa de um plano

econômico neoliberal e a não-intervenção do Estado na economia;

conservadorismoem questõesreferenteagênero,religião,culturaeorientação

sexual;hostilidade pelo sistema democrático e autoritarismo,buscando

silenciaraoposiçãopolítica.

Esseprocessoderadicalizaçãodadireitabrasileirafoiobservadonos

discursosconstruídosnasmanifestaçõesderua,apartirde2013,ondejádava

sinaisdeum movimentoautoritárioeantidemocrático.

Em 2015,anoem queasmanifestaçõesseconsolidaram comoum

movimentodedireitaeseguiam omesmodiscursoautoritárioconstruídonas

manifestaçõesde2013.Quandoosgruposàdireitanãoaceitam oresultado

daseleiçõespresidenciaisevãoasruasem 2015parapediroimpeachmentda

presidenteeleita,evidenciaumanovadireitaradicalem ascensão,quebuscao

podera força,e demonstra desprezo pela democracia e pela oposição

partidária.

Essanovadireitaqueseorganizaem 2015parapediroimpeachmentde
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DilmaRousseffeapresentacaracterísticasdeumadireitaradical,constróias

basesdodiscursoqueserviudebaseparaasmanifestaçõesdeapoioaJair

Bolsonaroem 2018.

AsmanifestaçõespeloimpeachmentdeDilmaeasmanifestaçõespró

Bolsonaro surgem em diferentescontextosdapolíticabrasileiraereúnem

públicoscom pensamentosbastantediversificados,apesardissoépossível

identificaralgunselementoscentraiscomunsem ambasasmanifestações.

Asmanifestaçõespeloimpeachment,assim comoasmanifestaçõespró

-Bolsonaroseguiram astendênciasdepensamentoantissistemaidentificadas

nasjornadasdejunhode2013.Apesardasmanifestaçõesterem comoalvoo

PT,osmanifestantesdemonstram hostilidadeaosistemapolíticocomoum

todo.Afaltadeconfiançanospolíticosenasinstituiçõesrepresentativaseram

manifestadasnosdiscursosecartazesexibidospelosmanifestantes.

Diantedessatendênciaantissistemaefaltadecredibilidadenaclasse

política,asestratégiadadireitaem usarfigurasoutsidersfoium sucesso.Os

movimentossociaisqueconvocaram asmanifestações,comooMBL,Vem Pra

RuaeRevoltadosonline,ganharam aconfiançadosmanifestantesporestarem

supostamente dissociados da classe política.Porém o que se viu foi

justamenteocontrário:osmovimentossociaisajudaram aapoiarcandidaturas

depolíticosem diversascidadesdopaís.

Asduasmanifestaçõessãoconvocadasporgruposàdireitadoespectro

político,quedefendem umaagendaneoliberal,privatizaçõeseoEstadomínimo.

Apesardissoexisteumaparcelasignificativademanifestantesquedefendem

odiscursoem proldoinvestimentoem setorespúblicoeadefesadaideiade

queoEstadodeveoferecerserviçospúblicosuniversaisegratuitos.

Ficaclaroqueháum descompassoentreosdiscursosdaquelesgrupos

queconvocaram asmanifestaçõeseosdiscursosdosprópriosmanifestantes.

Apesardasdiferençasideológicasasmanifestaçõessebasearam em duas

pautasdedestaque:AlutacontraoPTecontraaCorrupção.

A faltadeidentificaçãopartidáriaémaisumaevidênciadequeem

ambas as manifestações,os manifestantes não possuem uma ideologia

políticadefinida.Agrandemaioriadosmanifestantesseafirmaapartidário.

As manifestações foram marcadas porexpressões do sentimento

nacionalistapeloBrasil.Ascoresverdeeamarelotomaram asruas,com
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manifestantesvestindoacamisadaseleçãoelevantandobandeirasdoBrasil.

Osmanifestantescantavam ohinonacionaleexibiam mensagenscomo“meu

partidoéoBrasil”,“paraoBrasilnãovirarVenezuela”,“Brasilacimadetudo”.

Odiscursonacionalistapresentenasmanifestaçõespressupõequehá

um interessegeral:ointeressedanação.Oqueébom paraoBrasilébom para

todos os brasileiros.Esse discurso valoriza a nacionalidade e ignora as

demandasespecíficasdecadagruposocialquefazpartedanação.

OEstadoanula,aseumodo,asdiferençasdenascimento,destatus
social,deculturaedeocupação,aodeclararonascimento,ostatus
social,a cultura e a ocupação do homem como diferenças não
políticas,aoproclamartodomembrodopovo,sem atenderaestas
diferenças,coparticipantedasoberaniapopularem basedeigualdade,
aoabordartodososelementosdavidarealdopovodopontodevista
doEstado.(KarlMarx)

Justamentepornãoteressadelimitaçãoidentitáriadeclasseougrupo

social,o discurso nacionalistatem grandeaderênciaporqualquertipo de

público,mesmoentreaquelesquepossuem realidadesdistintas.

Em ambasasmanifestaçõesacorrupçãoéotemacentraldodebate

político.Osmanifestantesreivindicam ofim dacorrupção,masnãopossuem

um projetopolíticodefinidocom pautasespecíficas,formandoum grupocom

visõespolíticasdiversas.A corrupção,assim comoonacionalismo,éuma

pauta genérica que não atende às demandas específicas dos indivíduos

enquantopertencentesaum grupoouclassesocial.

Historicamente,apenasotemadacorrupção,noBrasil,propiciaa
manipulaçãoperfeitadopúblicocativo:aquelaquenãotocanem de
pertonoacordodaselitesnem nosseusprivilégiosepermitefocar
todoofogonoinimigodeclassedaocasião.Trata-sedeum tema
quenãooferecenenhumareflexãoecompreensãorealdomundo,
masquepossibilitatodotipodedistorção,seletividadeemanipulação
emotivadeum públicocativo(Souza,p.88)

O temadacorrupçãoconsegueunirmanifestantescom pensamentos

políticosdiversos.Osmanifestantesestavam nasruasajudandoacolocarno

poderum projeto político de direita,mesmo que este projeto não os

representasse.Ficaevidentecomootemadacorrupçãofoiusadocomopano

defundoparaunirosmanifestantesem defesadesseprojetopolíticoecontra

quem representavaoposiçãoaesseprojeto:oPT.
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Nasmanifestações,HouveaconstruçãodaideiadoPTcomopartido

maiscorruptodoBrasil.Acorrupçãoéoprincipaltemanasmanifestações,de

maneiraqueestaaparecequasesempreatribuídaaoPT.Nopensamentodos

manifestantes acabarcom o PT significa acabarcom a corrupção.Os

manifestantesnãoentendem acorrupçãocomoum problemasistêmicoque

estárelacionadoaosistemapolíticocomotodoetendem apartidarizarou

mesmoindividualizaroproblemadacorrupção.

Aspesquisasrevelam queaspautasconservadorasganharam forçanas

manifestaçõesem defesadacandidaturadeJairBolsonaro.Novostemasque

envolvem sexualidadeegêneropassaram afazerpartedodebatepolítico.Os

manifestantesseposicionam contraaeducaçãosexualeacusam aesquerdae

oPTdepromoverem “ideologiadegênero”e“sexualizaçãodecrianças”.Uma

parcelasignificativadosmanifestantesafirmavotarem Bolsonaroporcausa

damoralconservadora.

Nas manifestações pelo impeachmentde Dilma as pautas sobre

questõesmoraisnãotomaram espaçosignificativonasreivindicações,quese

resumiam acorrupção,aoPTeaspolíticaseconômicas.

No Brasil,asmanifestaçõesderuano período democrático sempre

foram comandadasporgruposàesquerdadoespectropolítico.Asjornadasde

junhoforam asmanifestaçõesquereuniram omaiornúmerodepessoasdesde

asDiretasJá,eapartirdaídeuorigem aoutrasmanifestaçõesqueforam

cooptadasporgruposdedireita.

Apartirdasjornadasdejunhohouveumaascensãodosmovimentosde

direitanoBrasil,tantonasruasquantonasredessociais,osgruposdedireita

seorganizaram politicamente.AsmanifestaçõespeloimpeachmentdaDilma,

que ocorreram em 2015,foram as primeiras manifestações em massa

comandadasporgruposdedireita,desdearedemocratização.

Asmanifestaçõesdedireitaseconsolidaram edisseminaram suas

ideias:alutacontraacorrupçãoecontraoPT.Elasseguiram incessantesatéa

quedadapresidenteeleitaem 2016,evoltaram aocuparasruasem 2018,

quandooPT setorna,novamente,umaameaçanasurnas,paraapoiaro

candidatodeoposição,JairBolsonaro.

Não se pode afirmarque havia nas manifestações em defesa da

candidaturadeJairBolsonaroomesmopúblicoquehavianasmanifestações
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peloimpeachmentdeDilma,porém existeumacontinuidadedepensamento

político que surgiu a partirdas jornadas de junho e se consolidou nas

manifestações pelo impeachment de Dilma, que se resume na luta

anticorrupçãoecontraoPT.Apartirdaíhouveumaradicalizaçãododiscurso

dadireitarepresentadapeloseleitoresdeJairBolsonaro.

Apesarde serem manifestações de direita,o público que esteve

presentenasruasnãopossuium pensamentopolíticounificado,oqueosuneé

alutacontrao PT econtraacorrupção.Asorganizaçõesdedireita,que

convocaram asmanifestações,defendem aprivatizaçãoeoEstadomínimo.Os

manifestantesforam asruasmesmoqueoprojetopolíticodefendidoporessas

organizaçõesnãoosrepresentasse.Issofoipossívelgraçasaintroduçãode

pautasgenéricasedeum discursoquecriaum inimigoem comum.Otemada

corrupçãoassim comoonacionalismocausaidentificaçãogeraldapopulação,

obviamentetodosquerem obem danaçãoeofim dacorrupção.Sãotemas

quenão tocam em interessesconflitantesdediferentesclassesegrupos

sociais.

AconstruçãododiscursoquecolocaoPTcomoculpadopelacorrupção

criaoinimigoem comum.Acorrupçãoéum crimecontraanaçãoequem éa

favordoBrasildevesercontraacorrupçãoecontraoPT.

Osgruposdedireitaconseguiram organizarmanifestaçõesem massa

nasruassem,necessariamente,reunirum públicocom pensamentopolíticoà

direita.Trata-sedeum públicoquenãotem tradiçãodelutapolítica,não

possuem filiaçãooumesmoidentificaçãopartidária,nãodefendem um projeto

políticoclaro.Osmanifestantessãocidadãoscomunsqueforam cooptados

pelodiscursodadireitaeacreditam estarem lutandoporum paísmelhore

menoscorrupto.
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